Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga
(Europos regioninės plėtros fondas).

Strengthening of Quality of Life through
Improved Management of Urban Rural Interaction

www.urbanrural.net

Kodėl svarbu tinkamai valdyti
miesto ir kaimo sąveiką?
Miesto ir kaimo sąveika yra tiesiogiai susijusi su kasdieniniu
žmonių gyvenimu bei tuo, kaip žmonės suvokia savo gyvenimo
kokybę. Žmonių nuomonę apie gyvenimo kokybę lemia:
1. vietovės patrauklumas
2. mobilumas vietovėje ir jos pasiekiamumas
3. vietovėje teikiamos paslaugos
Ar gyventojai patenkinti gyvenamąja vietove, ar rinksis čia darbo vietą,
priklauso nuo to, kiek dėmesio vietos ar regiono valdžia skiria skirtingų
žmonių grupių lūkesčiams tenkinti, sveikos gyvensenos sąlygoms kurti,
darniam vystymuisi. Jei to valdžia garantuoti negali, vargu ar šį regioną
drįstume pavadinti patrauklia ir konkurencinga darbo ar gyvenamąja
vieta.

NEW BRIDGES
Strengthening of Quality of Life through
Improved Management of Urban Rural
Interaction

Kiekvieno miesto plėtra priklauso ir nuo aplinkinių teritorijų bei miesto ir kaimiškųjų vietovių sąveikos.
Paprastai ši sąveika ir judėjimas neapsiriboja vienos savivaldybės teritorija ir apima platesnius regionus,
esančius už miesto ribų.
Baltijos jūros regione kiekvienas žmogus, šalis, planavimo ar politinė kultūra skirtingai apibrėžia
sąvokas „miestas“, „kaimas“ ir jų „sąveika“. Nepaisant skirtingo sąvokų apibrėžimo, gyvenamųjų
vietovių dydžio ar administracinės struktūros, Baltijos jūros regione itin svarbus:
Požiūris, kad tinkamas miesto ir kaimo sąveikos valdymas iš tiesų gali padidinti miestų ir juos supančių
regionų patrauklumą ir konkurencingumą.
Kaip tai įgyvendinti?

Projekte NEW BRIDGES dalyvauja 12 partnerių iš 8 šalių. Projekto tikslai, yra šie:
•
•
•
•

tinkamai valdyti miesto ir kaimo sąveiką,
į miesto ir kaimo planavimo procesą įtraukti gyvenimo kokybės sąvoką,
įvertinti darnesnės miesto ir kaimo sąveikos galimybes pasirinktose Baltijos jūros regiono vietovėse,
sukurti ir išbandyti valdymo modelį, atitinkantį Baltijos jūros regiono gyventojų poreikius, vertybes ir
gyvenimo būdą,
• į regioninį planavimą įtraukti individualių asmenų ir skirtingų interesų grupių požiūrius,
• sukurti naujus miesto ir kaimo partnerystės ryšius,
• prisidėti prie miesto ir jį supančio regiono patrauklumo ir konkurencingumo didinimo.

NEW BRIDGES partneriai įgyvendins šiuos tikslus, susiedami į visumą individualų ožiūrį,
planavimą ir politikos kūrimą. Kitaip sakant – tobulesnis miesto ir kaimo sąveikos
valdymas reikalauja sistemingo žmonių, gyvenančių ir dirbančių tam tikrame mieste ir jį
supančiame regione dalyvavimo.
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Projekto įgyvendinimo metu bus
pasiekti šie rezultatai:
• vadovas apie gyvenimo kokybės sąvoką,
apimantis:
» vietovės patrauklumą,
» joje teikiamų paslaugų tinkamumą ir
» mobilumą ir vietovės pasiekiamumą
• miesto ir kaimo sąveikos valdymo planai, skirti
• miestams ir juos supantiems regionams
• politikos ir jos įgyvendinimo rekomendacijų
rinkinys
• pasirinktos priemonės įgyvendinimas
• nauji planavimo modeliai, skirti tobulesniam
miesto ir kaimo sąveikos valdymui.

Pirmame projekto etape bus analizuojami įvairių interesų grupių (pvz., šeimų, verslininkų,
pensininkų, verslo asociacijų, NVO, viešojo transporto įmonių) prioritetai ir lyginami su esamais
planais, strategijomis ir įgyvendinimo patirtimi. Remiantis atlikta analize, partneriai nuspręs
kokią priemonę, siekiant geresnio miesto ir kaimo sąveikos valdymo, jie įgyvendins pirmiausiai.
Antrame projekto etape bus rengiamasi įgyvendinti pasirinktą priemonę, naudojantis bendraisiais planais, interesų grupių konsultacijomis ir seminarais.
Trečiame projekto etape pasirinkta priemonė bus įgyvendinta partnerių šalyse. Kiekvienas partneris turės parengti planą, skirtą geresniam miesto ir kaimo sąveikos valdymui.
Projekto pabaigoje partneriai kartu parengs politikos rekomendacijų rinkinį, skirtą regionams ir
šalims Baltijos jūros regione ir už jo ribų.
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Projekto partneriai

Asocijuoti partneriai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Union of the Baltic Cities (UBC) (FI)
Nordregio (SE)
ECAT-Lithuania (LT)
Regional Council of Southwest Finland (FI)
City of Turku (FI)
Freie und Hansestadt Hamburg (DE)
Region of Lower Silesia (PO)
Municipality of Kaunas district (LT)
Zemgale Planning region (LV)
City of Örebro (SE)
Hiiumaa County Government (EE)
Triangle region (DK)

•
•
•
•
•

Finnish Ministry of Environment
Latvian Ministry of Environment
Estonian Ministry of Economic Aﬀairs and Communication
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Baltic Sea States Sub-regional cooperation (BSSSC)
SOG Baltic 21
City of Salo (Southwest Finland)
Urban Studies Network – Centre for Urban and Regional
Studies and Department of Architechture
Helsinki University of Technology
Hafencity Universität -Hamburg Germany
Ludwigslust County Germany
German Federal Oﬃce for Building and Regional planning
Kärdla Town Municipality, Hiiumaa Cooperation Network

Bendras projekto biudžetas yra 2,8 milijonai eurų. Projekto trukmė – nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2012 m. sausio mėn.
Šis informacinis lapelis yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos (iš Europos regioninės plėtros fondo), Suomijos aplinkos apsaugos
ministerijos ir partnerių miestų/regionų. Dėl šiame informaciniame lapelyje pateikiamo turinio yra atsakingas tik Baltijos miestų sąjungos
Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi sekretoriatas, ir jokiomis aplinkybėmis ši informacija negali būti laikoma Europos Sąjungos
nuostata.
Nuotraukos: Lower Silesia, Nordregio, Turku, UBC EnvCom.
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